
REFERATE FRA MØTE I OG-KARUSELLEN 7. DESEMBER 2011 I OIF`KLUBBHUS ORKANGER 
Møtte: Bjørn Rønningen, Svein Unsgård, Svein Olav Åmot, Rolv Wærnes, Anders Solstad, Jon 
Røstum og Eivind Bakk. 
 
1. GJENNOMGANG AV ÅRETS ARRANGEMENT 
GAULA 1.JUNI I RÅBYGDMARKA: Løypene var mellomdistanse og gikk i mye fint terreng sør 
og vest for samlingsplass. Det er ikke helt bra at Rød og Grønn løyper fikk tre strekk 
motgående i starten av løpet, noe som gjaldt for flere andre løyper på vendestrekket i SV. 
Rød løype hadde samme problemstilling med ett veivalg på 8. strekket (motgående 9. 
strekk). Benevnelse «Søkk» er litt for vanskelig på 4. post i NY. Ellers er møtet godt fornøyd 
med vegvalg og retningsforandringer i løypene.  
LEIK 15. JUNI I SØBYGDMARKA: Mye nedbør førte til ekstra tunge løyper og endring av 
poster p.g.a. store bekker som berørte eks. 1. post i Grønn løype som ble en 
nybegynnerpost. Blå  og Rød løype ble unødvendig tunge med en ensom post oppe i første 
åsen og blå fikk enda en trøkk langt oppe i neste ås også. Ellers mente møtet at løypene var 
varierte og passe krevende. 
MELHUS 22. JUNI I Vassfjellet VEST: Det ble uvant for mange med «fjellorientering»: åpent, 
kupert terreng og lav og tett vegetasjon er ikke hverdagskost i karusellen. Ei bevokst grop 
(11.post i Blå) var skjermen vel gjømt og en av veivalga til 6.post i Gul løype ble spiss vinkel 
med 7. strekket. Ellers var møtet fornøyd med løyper og poster i Vassfjellet, men det kunne 
blitt noe verre hadde skodda trukket ned 200 høydemeter. Det var ikke strøm på 
samlingsplass og vi fikk prøve ut hvor lenge PC-batteriene holdt. Det ble stopp etter litt, så 
resultatene ble ikke tilgjengelig på samlingsplass. 
KLÆBU 17. AUGUST I STABBMARKA: Det er store høydeforskjeller i løpsterrenget med det 
beste o-terrenget øverst. Det kunne vært benyttet mer for de to-tre lengste løypene slik at 
noen enkle strekk oppover i NØ kunne vært sløyfet. Grønn og Hvit løyper kunne med fordel 
vært litt vanskeligere, mens strekket til sisteposten i Nybegynner var kanskje vanskelig nok 
uten merking inn mot posten. Ellers var det ikke noe å  utsette på løyper og poster. 
KROKSTADØRA 31. AUGUST I Aahammeren: Terrenget er begrenset og med årets løp 
«oppbrukt» for ei stund. De to lengste løypene fikk seg en god klatrestund i lia mot øst og 
terrenget i høyden kunne vært brukt mer for disse løypen når løype kom så høyt. Det ble 
diskutert litt løping på/i kanten av dyrkajord noe som ble aktualisert halveies i løypene i NV. 
Tillatelse til løping på dyrkamarka var gitt, men ikke opplyst til løperne før start. Ellers var 
møtet tilfreds med løyper og poster. 
ORKANGER 10. SEPTEMBER I GEITRYGGEN: Det var o-sonestafett med premieutdeling på en 
finværsdag, men bløtt etter regnet. Nybegynnerne fikk en bløt runde på øst-/sørsida av 
vatnet øst for samlingsplassen. Det var også litt kronglet å passere vatnet. Det var noen som 
savnet en pytt i nærheten av post 6 i Rød løype. Ellers var møtet tilfreds med løyper, poster 
og spredning av løypene (særlig 1.postene). 
 
 
 
 
 
STATISTIKK 
Rolf Wærnes hadde satt opp noen tall for oppslutning i karusellen/stafetten de siste 
sesongene: 



Statistikk: Ant. deltakere totalt pr. løype        
        
 Blå / 5,5    Rød / 4 Grønn / 3 Hvit / 2B Gul / 2C Ny Stafett 
2009    24        20       36      25          25  32 (6)     16 
2010    25        26       34      21      26  16 (3)     15 
2011    21        26       34      24      13  21 (4)       8 
        
Statistikk: Ant. deltakere totalt pr. løp        
 Løp 1         Løp 2      Løp 3     Løp 4 Løp 5      Løp 6   Stafett 
2010   71          83          84  Annullert   72        68                 52 
2011   83          70       67          52    51      32 
        
Statistikk: Ant. slutt-poeng pr. år         
 Leik  Orkanger Melhus Gaula  Børsa  Klæbu  
2011 7618  4499  4147  3268  2864  903  
2010 678  455  344  263  296  0  
2009 807  411  413  506  303  34  
2008 758  385  325  615  334  109  
 
2. HVORDAN SLO FJORÅRETS ENDRINGER I VEILEDEREN UT 
Det var omfattende endringer i arrangørveilederen i fjor med bl.a. løypebenevnelser, nytt 
poengberegningssystem, redusering av antall individuelle løp til 5, litt hva startkontingent og 
påbud om mat- og kaffesalg. Ingen i møtet hadde noe å utsette på endringene fra i fjor. 
 
3. BRIKKESYS 
Ingen hadde noe vesentlig å utsette på hverken brukervennligheten eller lisensen i Brikkesys. 
Orkanger savnet muligheten til å skrive ut resultatene fra løpsvinduet under stafetten uten å 
laste opp løpet på internett først. Dette vil bli tatt opp med Bjørgum før neste sesong. A. 
Bjørgum hadde på forhånd kommet med en kort redegjørelse for utviklinga av programmet 
til neste sesong. Endringene var stort sett retta mot K-/N-løp opp mot Eventor. 
Lisenskostnaden for karusellaga blir ikke endret ut fra signaler fra Bjørgum. 
 
4. ENDRINGER I ARRANGØRVEILEDEREN 2012 
Etter innspill fra Melhus ble følgende endringer gjort:  
- Det innføres IOF-symboler i postbeskrivelsen i alle løyper. 
- Hvit og Gul løype får 1,5 km løypelengde i mellomdistanse mot 1,2 km tidligere. 
- Punkt om at løypetegner skal ha poeng på linje med løypelegger og løpsleder går ut. 
- Endringer ellers gikk på formuleringer og presiseringer som ikke fører til endringer i 
veilederen. Arrangørveileder/Løpsopplysninger blir oppdatert etter disse punktene. 
 
5.TERMINLISTA 2012 
Onsdag 30. mai:  Leik  Lang 
Onsdag 13. juni:  Orkanger Lang 
Onsdag 27. juni:  Klæbu  Mellomdistanse 
Onsdag 15. august:  Melhus Lang 
Onsdag 29. august:  Gaula  Lang 
Lørdag 15. september Børsa  Stafett / Premieutdeling 



 
6. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 
Punktet gikk ut fordi klokka hadde gått for fort. Se punkt 6. 
 
7. O-SONEMØTE 
Saker som står igjen for karusellen blir bl.a: Oppdatering av administrative bestemmelser, 
jury, startkontingent / premiering, veiledende løypelengder o.a. vedr. stafetten inn i 
arrangørveilederen?  og anbefalinger om løse postbeskrivelser når det er trykte løyper. 


